Kategoriråd Läkemedel - Aktivitetsberättelse 2021
Medlemmar
Namn
Pia Lindén
Erika Dackell
Mats Erkki
Camilla Windirsch
Matilda Carlborg
Karolina Mak
Sara Wallet
Elena Nilsson
Berit Nilsson
Maria Rylén
Harald Forsgren
Judy Karlsson
Helena Tillgren
Emina Hrustic
Ulf Törnqvist
Johan Eklund
Leif Carnby
Maria Calais
Mikaela Starborg
Afsaneh Ajodan
Sara Borgström
Bengt Robertson Riahi
Marica Axelsson Björk
Susanne Nilsson
Jeanette Johansson
Anders Berg
Christer Turesson
Anna Bergkvist
Emmy Berglund

Region
Blekinge
Gävleborg
Halland

Roll

Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Skåne

Stockholm

Sörmland
Uppsala
Värmland
Västernorrland
VGR
Örebro
Östergötland

Uppdrag
Syfte
•
•
•

utbyta kunskap och erfarenhet inom läkemedelsområdet mellan regionerna,
stärka kompetensen inom läkemedelsområdet i syfte att skapa bättre affärer, och
skapa gemenskap och verka för samarbete över regiongränser.

Uppgift
•

Diskutera aktuella frågeställningar, möjligheter och utmaningar.

•
Dela med sig av kunskap och erfarenhet inom området, samverka med Marknad
(funktion inom ramen för Nationellt ordnat införande), NUL-gruppen och apotekare som jobbar med
upphandling genom gemensamma möten när så är lämpligt.
•

Inhämta ny kunskap i syfte att utveckla affären.

•

Introducera nya medlemmar i kategorirådet.

•

Genomföra specifika uppdrag från LfU:s styrelse.

•

Lyfta frågor för eventuella beslut till LfU:s styrelse.

•

Sprida särskilt väsentlig information till samtliga regioner.

•
Vid behov utarbeta malltexter inom läkemedelsspecifika områden för att ha en
gemensam textbank att ”ösa ur” när behov uppstår i varje enskild upphandling. Ambitionen är att
färdiga malltexter ska finnas tillgängliga på LfU:s hemsida.
•

Delge arbetet genom minnesanteckningar vid varje möte.

Möten och aktiviteter under 2021
Med anledning av pandemin har det endast genomförts digitala möten. Möten hålls ca 4-5 gånger
per år. Under 2021 hade kategoriråd läkemedel möten i januari, april, september och november.
Några särskilda punkter som diskuterats under året:
•

CLMA

Region Skåne, Maria. Informerade om hur arbetet med märkning av primärförpackning fortlöper.
(Closed Loop Medication Administration) Återkommer fortlöpande i ämnet.
•
•

Brexit
Vad innebär det för läkemedelsupphandlingar
VGRs eskaleringsprocess och läkemedelsuppföljningar

